
RESEARCH
This green roof belongs to a series of 
experiments, created jointly by University of 
Helsinki, Fifth Dimension 
– Green Roofs in Urban Areas -research
program and Envire VRJ Group. We study
the benefits that green roofs offer (i.e. 
ecosystem services) and biodiversity on the 
roof. We measure for example the survival of 
Finnish declining dry meadow species on 
different kinds of substrates. We also aim to 
test northern open habitat native species on 
the roof.

THE SITE
This experimental roof is located in Rusko
waste centre in Oulu. The green roof is the 
biggest and one of the most northern green 
roofs in Finland. Our research project was 
offered a possibility to run scientific 
experiments in cooperation with  Oulun
Jätehuolto.

• roof area about 3 600 m2

• experimental plots 216 m2

There are 20 different kinds of experimental 
plots surrounded by 0,5 meter wide gravel 
breaks. The photos show the experiments 
under construction, without the gravel. 
Thus the grey water retention felt around the 
experimental plots is still visible

SYMBOLS IN THE PLAN
experimental plots (A) for testing the 

effect of substrate depth and quality on the 

survival of plant species on the roof

sedum mat

gravel separates the experimental

plots from each other

TUTKIMUSTA VIHERKATOILLA

OULUN KOEVIHERKATTO

TUTKIMUS
Tämä kohde on osa Viides ulottuvuus 
-tutkimusohjelman koeviherkattojen sarjaa.  
Viherkatto on rakennettu yhteistyössä Envire
VRJ Groupin kanssa. Oulun koekatolla 
tutkitaan viherkaton hyödyllisyyttä 
(ekosysteemipalveluita) ja luonnon 
monimuotoisuutta. Kohteessa tutkitaan 
suomalaisten harvinaistuneiden ketokasvien 
pärjäämistä erilaisilla kasvualustoilla. 
Selvitämme mahdollisuuksia testata myös 
pohjoisia avoimien kasvupaikkojen 
luonnonkasveja katolla.

KOHDE
Tämä koeviherkatto sijaitsee Ruskon 
jätekeskuksessa lajitteluareenan katolla. Koko 
viherkatto on Suomen suurin ja sijainniltaan 
pohjoisimpia. Tutkimushankkeemme sai 
mahdollisuuden rakentaa tieteelliset kokeet 
yhteistyössä  Oulun Jätehuollon kanssa.

• katon pinta-ala noin 3 600 m2

• koealat 216 m2

Koeviherkatolla on 20 erilaista koealaa, jotka 
on ympäröity 0,5 metriä leveällä 
sorakaistaleella. Viereisissä kuvissa nämä 
erotuskaistat näkyvät ilman soraa, ja 
näkyvissä on kasvualustan alla oleva 
vedenpidätyshuopa.

SUUNNITELMA
koealoilla (A) testataan kasvualustan 

paksuuden ja ominaisuuksien vaikutusta 

kasvien kasvuun ja selviytymiseen katolla

maksaruoho 

sora erottaa eri koelohkot toisistaan
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VIIDES ULOTTUVUUS – VIHERKATOT OSAKSI KAUPUNKIA
Viides ulottuvuus on tieteidenvälinen tutkimus- ja kehittämishanke. 
Tarkastelemme viherkattoja sekä luonnon monimuotoisuuden että ekologisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. WWW.LUOMUS.FI/VIHERKATOT

FIFTH DIMENSION – GREEN ROOFS IN URBAN AREAS

The Fifth Dimension is an inter- and transdisciplinary research program. 
We study green roofs from the perspectives of biodiversity and ecological, social and 
economical sustainability. 

RESEARCH ON GREEN ROOFS
EXPERIMENTAL GREEN ROOF IN OULU

HELSINGIN YLIOPISTON 
YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN JA 
-OPETUKSEN YKSIKKÖ HENVI 

KAKSI ERILAISTA PERUSTAMISTAPAA: 
1. YLH. KOEKASVUALUSTA + ASTIATAIMET + SIEMENET
2. ALH. VALMIS KASVILLISUUSMATTO + SIEMENET

TWO DIFFERENT CONSTRUCTIONS: 
1. ABOVE EXPERIMENTAL SUBSTRATE +  PLUGPLANTS + SEEDS
2. BELOW PREGROWN MAT + SEEDS
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